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Shantykoor De Slykstappers presenteert in Blije derde CD 
Blije - Shantykoor De Slykstap- =-' w • • • • ' •• • • • . :::w! •w 
pers presenteerde in Blije haar 
derde CD. In MFA Fjildsicht 
betekende dat voor een groot eigen 
publiek een feestelijk optreden 
met medewerking van Zozumo 
uit Leeuwarden, de Pingosingers 
(Kollumerzwaag) en Swingkoor 
Burgum, eveneens koren die onder 
leiding staan van Rika Feringa. Na 
eerdere CD's De Slykstappers en 
Stoarm, volgde als nieuwe opname 
Achter de Seedyk met bekende en 
minder bekende liedjes van het 28 
man tellende shantykoor . 
De Slykstappers werd in de zomer 
van 1996 opgericht en had aan het 
eind van dat jaar meteen al een 
succesvol optreden voor dorps
genoten. Dat optreden smaakte 
meteen naar meer en werd zo een 
traditie waar nu ieder jaar het 
nieuwe repertoire van het shan
tykoor wordt gepresenteerd. De 
eerste exemplaren van de nieuwe 
CD waren voor erelid Dirk Mandje 
(85) en dirigent Rika Feringa. 
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Jonge muzikanten treden in Ferwert voor het voetlicht 
2 1\ !Af. 1 .~Si 2~.-- - p c 

Ferwert -De Federatie van muziekkorpsen in Ferwerderadiel organiseerde een jeugdkorpsfestival. In de Ferwerter Liudgerts1erke 
traden vier korpsen met enthousiaste 1onge muzikanten voor het voetlicht en zij werden stuk voor stuk beoordeeld door dirigent 
Herman Sibma. Niet voor de punten, zo werd duidelijk gemaakt, maar vooral ook om de muzikanten te stimuleren. Zo kon 
Opmaat als opleidingsorkest van Stedelijke Harmonie uit Dokkum onder leiding van Dieuwke Visser eindelijk weer een optreden 
voor het grote publiek geven. Optredens waren er verder van Solex als samenspelorkest van muziekschool Opus 3 onder leiding 
van Piet van der Heide met een solo uit the Young Genius van Marije Tolsma en Marit Hoekstra (foto links boven). 
Het 1eugdorkest van Oranje Dokkum zorgde onder leiding van dirigent Gerben Dijkstra voor een spectaculair optreden met extra 
slagwerk en een solo op klarinet. De muzikanten van Desnoots uit Hallum verdienden aan het eind van de middag met hun 
optreden de Bêst Genoch Bokaal als een extra stimulans. Deze muzikanten hadden volgens de beoordeling van Herman Sibma 
het meest publiekgerichte en verrassende optreden van de middag. Foto's: Bram Buruma 


